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 :انٌُٕ ٔانًٍى انًشذدذاٌانذسط األٔل: 
 

  تإظٓاس انغُح إرا ٔسدخ انٌُٕ ٔانًٍى فً انمشآٌ انكشٌى يشذدج فإَٓا ذمشأ
 تًمذاس حشكرٍٍ

 
  ٍٍاعرخشجً يٍ اٌَاخ انكشًٌح كهًاخ ذحرٕي عهى يٍى ٌَٕٔ يشذدذ

 :ٔاكرثٍٓا فً انًكاٌ انًُاعة
 

 انًٍى انٌُٕ انًثال 
  انًُاط انًُاطيهِك  1
 فأًيا  انٍرٍى فأًيا 2
3  ًٌ ًٌ  األتشاس إ   إ
 انًضٍيم  انًضٍيمٌا أٌٓا  4

 
 

 : انذسط انثاًَ: اإلًٌاٌ تانشعم
 

 ؟يٍ ْٕ انشعٕل 
 .عجم يٍ انثشغ اسراعِ هللا ٔأٔدٗ إنّٛ تٕدٙ ٔأيغِ ترثهٛغّ

 
 ؟ يا ًْ صفاخ انشعم 
 . . انعصًح يٍ انًعاص4ٙ      . انصثغ3      . انظكاء2     انصضق ٔاالياَح  .1

 
  ؟ ركشْى فً انمشآٌ انكشٌىكى عذد االَثٍاء انزٌٍ ٔسد 

 .عصٕل 25عضص انغصم انظٍٚ طكغْى هللا فٙ انمغاٌ انكغٚى 
 

 ؟يا ًْ ٔظائف انشعم 
 صعٕج انُاس إنٗ عثاصج هللا ٔذغن انشغن .1
 ذغتٛح انُاس عهٗ االسالق .2
 . انذكى تٍٛ انُاس تانعضل .3

 
 ؟يٍ ْى أٔنٕ انعضو يٍ انشعم 
. يٕصٗ عهّٛ انضالو      3     . إتغاْٛى عهّٛ انضالو 2َٕح عهّٛ انضالو       .1

 .. دمحم ملسو هيلع هللا ىلص5. عٛضٗ عهّٛ انضالو      4
 
 
 



3 
 

 ّأعصم هللا االَثٛاء ٔانغصم تًعجزاخ صنٛالً عهٗ صضق عصانر 
 انًعجضج انشعٕل 
 انضفُٛح َٕح عهّٛ انضالو 1
 انُاع إتغاْٛى عهّٛ انضالو 2
 ثعثاٌانعصا انرٙ ذذٕند إنٗ  يٕصٗ عهّٛ انضالو 3
 َالح سغجد يٍ صشغج صانخ عهّٛ انضالو 4
 انذٕخ انظ٘ اترهعّ َٕٚش عهّٛ انضالو 5
 انمغاٌ انكغٚى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 6
 
 

 : انذسط انثانث: حذٌث خاذى انُثٍٍٍ
 

 :انحذٌث حفع 
 
 

عٍ اتً ْشٌشج سضً هللا عُّ أٌ انشعٕل صم هللا عهٍّ ٔعهى لال:"يثهً 
لثهً كًثم سجم تُى تٍرا فأحغُّ ٔأجًهّ إال يٕضع نثُح ٔيثم االَثٍاء يٍ 

يٍ صأٌح فجعم انُاط ٌطٕفٌٕ تّ ٌٔعجثٌٕ نّ ٌٔمٕنٌٕ ْال ٔضعد ْزِ 
 انهثُح؟ لال: أَا انهثُح ٔأَا خاذى انُثٍٍٍ"  يرفك عهٍّ.

 
 

 ؟يٍ ْٕ سأي انحذٌث 
 عثض انغدًٍ تٍ صشغ انضٔصٙ .1
 صًٙ تاتٙ ْغٚغج نٓغج كاٌ ٚذًهٓا فٙ كًّ .2
 عٍ انُثٙ اداصٚث كثٛغج عٖٔ .3
 .عُّٛ عًغ تٍ انشطاب ٔانٙ عهٗ انثذغٍٚ .4

 
 ؟يا يعُى انكهًاخ انرانٍح 

 يعُاْا انكهًح 
 يضغٔب يٍ انطٍٛ انهثُح 1
 آسغ االَثٛاء ساذى انُثٍٛٛ 2

 
  تعث هللا عٍذَا دمحم صهى انّ عهٍّ ٔعهى إنى انُاط كافح فجًعد سعانرّ كم

  صانحح نكم صياٌ ٔيكاٌ.اْذاف انذٌاَاخ انغاتمح فًٓ 
 

 ؟ تى صٕس انحذٌث انششٌف سعانح عٍذَا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص تٍٍ انشعاالخ انغاتمح 
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صٕع انغصٕل صم هللا عهّٛ ٔصهى عصانرّ تٍٛ انغصاالخ انضاتمح تانثُاء انجًٛم انظ٘ 
 نى ٚثمٗ نّ إال نثُح ٔادضج نٛكرًم. 

 
 

 يارا اعرفذذً يٍ انحذٌث انششٌف؟ 
 صٛضَا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص آسغ انغصاالخعصانح  .1
 كم َثٙ يٍ االَثٛاء اعصهّ هللا تغصانح ساصح انٗ لٕيّ. .2
 ذرفك كم انضٚاَاخ عهٗ ْضف ٔادض ْٕٔ اإلصالو. .3

 
 : انذسط انشاتع: خطٕاخ انصالج

 
 ًْ انصهٕاخ انخًظ : 

 عذد سكعاذٓا انصالج انشلى
 عكعراٌ انفجغ 1
 عكعاخ4 انظٓغ 2
 عكعاخ4 انعصغ 3
 عكعاخ3 انًغغب 4
 عكعاخ4 انعشاء 5

 
 :42/  41/  40انكراب صـ  خطٕاخ انصالج 
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 : انذسط انخايظ: صالج انجًاعح
 

 ؟ يا حكى صالج انجًاعح 
 . فغض كفاٚح 

 
 ؟ فضم صالج انجًاعح 

فٓى ٚهرمٌٕ فٙ انٕٛو صالج انجًاعح أفضم يٍ صالج انفغص تضثع ٔعشغٍٚ دضُح 
 سًش يغاخ فٙ انًضجض.

  
 ؟ يا ًْ اداب صالج انجًاعح 
 انظْاب انٗ انًضجض يثكغا .1
 اَرظاع االلايح .2
 انجهٕس فٙ يكاٌ يُاصة .3
 . عضو ذشطٙ انصفٕف .4

 
 يا ًْ االعزاس انًثٍحح نهرخهف عٍ صالج انجًاعح؟. 
 انًغض .1
 انًطغ .2
 انشٕف .3
 شضج انثغص .4
 شضج انذغ .5
 انضفغ .6

 
 : انغادط: تٍعح انعمثح انثاٍَحانذسط 

 
  ًٌثثشب ٌعهًٓىألاو يصعة تٍ عًٍش ف: 
 االصالو .1
 انصالج .2
 لغاءج انمغاٌ .3

 
 خشج يٍ ٌثشب إنى يكح يع يصعة تٍ عًٍش : 

 عجم ٔايغأذاٌ 73
 

 تاٌع ٔفذ ٌثشب انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص فً تٍعح انعمثح انثاٍَح عهى 
 انضًع ٔانطاعح .1
 اٌ ٚذًِٕ يٍ االعضاء كًا ٚذًٌٕ اَفضٓى .2
 اٌ ُٚصغِٔ اطا لضو انٛٓى .3
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  ٔفذ ٌثشب تانشعٕل عشا فً انعمثح دعِٕ نهمذٔو إنى ٌثشب ٔتعذ تعذ أٌ انرمى
 سجٕعٓى تذأٔا تُشش انذٌٍ ٌٔغرعذٌٔ العرمثال انشعٕل.

 
 

 انذسط انغاتع: تش انٕانذٌٍ:
 

 يا ًْ افضال انٕانذٌٍ عهى االتُاء؟ 
 االب ٚضعٗ نٛذصم عهٗ انًال نُٛفمّ عهٗ اتُائّ .1
 م االو ٔالصذّاالو ذذًم جُُٛٓا فٙ تطُٓا ذضعح اشٓغ ٔذرذً .2
 االو ذغعٗ اطفانٓا ٔذضٓغ عهٗ سضيرٓى .3

 
 يا ًْ حمٕق انٕانذٌٍ عهى االتُاء؟ 
 ٔذُفٛظ أايغًْا فٙ انشٛغ طاعرًٓا .1
فٛعايالًْا تاصب ٔذٕاضع ٔال ٚجغدٕا شعٕعًْا ٔٚغعاًْا  االدضاٌ إنًٛٓا .2

 اطا ادراجا يضاعضج
 اعدايًٓاانٕفاء نًٓا تعض يٕذًٓا تانصضلح عًُٓا ٔانضعاء نًٓا ٔصهح  .3

 
 انذسط انثايٍ: عٕسج االعشاء:

 
 :يا يعُى انكهًاخ انرانٍح 

 انًعُى انكهًح 
 أيغ لضٗ 1
 كهًح ذضل عهٗ ذضجغ ٔكغاْٛح أف 2
 ذجغًْا ذُٓغًْا 3
 انرائثٍٛ االٔاتٍٛ 4

 
 تى ٌأيش هللا فً االٌاخ انكشًٌح؟ ٔعى ٌُٓى؟ 

انٕانضٍٚ ٔاالدضاٌ انًٛٓا ٔعص انجًٛم نًٓا  غٚأيغ هللا عثاصِ فٙ االٚاخ انكغًٚح تث
عُضيا ٚكثغاٌ فٙ انضٍ ُٔٚٓاْى عٍ انرأفف ٔانصغار عهًٛٓا ٔاالترعاص عٍ كم شٙء 

 .ٚؤطًٚٓا
 

  يٍ سحًح هللا اَّ فرح اتٕاب انرٕتح فًٍ اعاء نٕانذٌّ ٔلصش فً حمًٓا
  فعهٍّ اٌ ٌطهة انعفٕ ٔانًغايحح ٌٔجرٓذ فً تشًْا ٌٔغرغفش ٌٔرٕب انى هللا

 
 يا ًْ انذسٔط انًغرفادج يٍ االٌح انكشًٌح؟ 
 انًضهى ٚطٛع هللا ٔٚثغ ٔانضّٚ .1
 اطا لصغ انًضهى فٙ دك ٔانضّٚ فعهّٛ انرٕتح .2
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 ٭♥ذًٍُاذً نِك تانرٕفٍك  ٭


